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อเมรกิา แคนาดา 

นวิยอรก์ วอชงิตนั ด.ีซ.ี  ไนแอการา่ โตรอนโต 

9 วนั 6 คนื  

โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 

  
***พกันวิยอรก์ 3 คนื*** 

***ชอ้ปป้ิง Woodbury Outlet เต็มวนั*** 

***ชมทวิทศันม์หานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าแหง่ใหมข่องนครนวิยอร ์ 

ตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์(One World Trade Center)*** 

***ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 7,600 บาท *** 

ราคาเร ิม่ตน้    103,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         กําหนดการเดนิทาง     
                                                                                  
วนัที ่  17-25 ก.พ. 62 103,900.- 

วนัที ่  10-18 ม.ีค. 62 103,900.- 

วนัที ่  5-13 เม.ย. 62 105,900.- 

วนัที ่  12-20 เม.ย. 62 109,900.- 

วนัที ่  19-27  เม.ย. 62 105,900.- 

วนัที ่  7-15, 10-18 พ.ค. 62  103,900.- 

วนัที ่  4-12, 18-26 ม.ิย. 62 103,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ – ไตห้วัน – นวิยอรก์ ✈ ✈ ✈ THE WATSON 

2 นวิยอรก์ –  เทพเีสรภีาพ – ขึน้ตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์ O O O  THE WATSON 

3 นวิยอรก์ –  WOODBURY OUTLET – นวิยอรก์ – ไทม ์สแควร ์ O X O THE WATSON 

4 ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี  O O O 
HOLIDAY INN 

CHANTILLY 

5 
วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ – 

HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD  
O O O CROWNE PLAZA 

6 
แฮรสิเบริก์ – แคนาดา – น้ําตกไนแองการา่ –  

อาหารคํา่บน Skylon Tower  
O O O 

SHERATON ON 

THE FALLS  

7 
ลอ่งเรอืไนแองการา่ – เมอืงโตรอนโต (แคนาดา) –  

CN Tower – สนามบนิ 
O O O  

8 โตรอนโต – ไตห้วัน ***เครือ่งบนิผ่านเวลาสากล*** ✈ ✈ ✈  

9 ไตห้วัน – กรุงเทพฯ  ✈ ✈  ✈   

 

 

  โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ไตห้วนั – นวิยอรก์  
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08.30 น.

  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ อี.วี.เอ.

แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก 

12.10 น. ออกเดนิทางสูม่หานครนวิยอรก์ โดยเทีย่วบนิที ่BR 212 

16.45 น. ถงึสนามบนิไตห้วนั รอเปลีย่นเครือ่ง 

19.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูม่หานครนวิยอรก์ โดยเทีย่วบนิที ่BR 032 

***คณะเดนิทางวนัที ่10-18 ม.ีค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 19.30 น. และถงึมหานครนวิยอรก์ 

เวลา 22.10 น.*** 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่5 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 19.10 น. และถงึมหา

นครนวิยอรก์ เวลา 22.05 น.*** 

21.10 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนด ี(JFK) มหานครนิวยอรก์ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 11 ชัว่โมง) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นําท่านเดนิทางสู ่มหานคร

นวิยอรก์ (New York) ทีม่ชีือ่เลน่ว่า Big Apple เมอืงใหญ่ทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิา และทีเ่จรญิทีส่ดุใน

โลก  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก THE WATSON หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่2: นวิยอรก์ –  เทพเีสรภีาพ – ขึน้ตกึ วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์ 

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พาท่านลงเรอืเฟอรร์ ี ่เพื่อชมอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่างามของ

เทพเีสรภีาพ สญัลกัษณ์แห่งความภาคภมูใิจของชาวอเมรกิันทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึว่าเป็นดนิแดนทีทุ่กคนมี

สทิธ ิและ เสรภีาพเทา่เทยีมกนั ซึง่เทพเีสรภีาพนี้ประเทศฝรั่งเศสไดม้อบใหเ้ป็นของขวัญเนื่องในโอกาส

ทีอ่เมรกิากอ่ตัง้ประเทศครบรอบ 100 ปี  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารญีปุ่่ น  

บา่ย จากนั้นนําท่านขึน้ชมทวิทศันม์หานครนวิยอรก์บนตกึระฟ้าแห่งใหม่ของนครนวิยอรก์ ตกึ วนั 

เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์(One World Trade Center) ทีถู่กจัดอันดับใหเ้ป็นตกึทีส่งูเป็นอันดับที ่3 

ของโลก สรา้งแทนทีต่กึแฝดเวลิด์เทรดเซ็นเตอรท์ีเ่กดิเหตกุารณ์ 9/11 ในปี 2001 จากนัน้อสิระใหท้่าน

ไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงบนถนน 5th Avenue ถนนชือ่ดงัทีส่ดุใจกลางกรุงยอรก์  

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก THE WATSON หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่3:    นวิยอรก์ –  WOODBURY OUTLET – นวิยอรก์ – ไทม ์สแควร ์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่เมอืงวู๊ดบูร ี ่(Woodbury) เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ที่Woodbury Common 

Premium Outlets ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยัที ่โดยมรีา้นคา้มากกว่า 220 รา้นคา้ อาท ิเชน่ 7 
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For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, 

Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory 

Store, Hugo Boss Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore 

Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent ฯลฯ 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวัน  

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางกลับสู่นวิยอรก์  ใหท้่านไดอ้สิระเดนิเล่นย่าน ไทม ์สแควร ์(Time 

Square) ย่านการคา้ในกลางมหานคร ที่ประชนัป้ายโฆษณานับรอ้ยป้ายและย่านโรงละครเพลง ณ 

ถนนบรอดเวย ์(Broadway Avenues) ตน้กําเนิดของละครบรอดเวย์ศลิปะการแสดงที่ทั่วโลก

ยอมรับ 

คํา่      รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก THE WATSON หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่4: ฟิลาเดลเฟีย – วอชงิตนั ด.ีซ.ี  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรฐัเพนซลิวาเนยีซึง่เป็นเมืองที่รเิร ิม่การ

ประกาศอสิรภาพในสมัยก่อตัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คํา

ประกาศเขยีนโดยโธมัส เจฟเฟอรส์นั เร ิม่จากจุดกําเนดิเสรีภาพ อสิรภาพที่ อนิดเีพน เดน้ซ ์ฮอลล ์

(Independence Hall) และระฆงัแหง่อสิรภาพ (Liberty Bell) ทีไ่ดล้ัน่เมือ่วันประกาศ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ตัง้อยู่ระหว่างมลรัฐเวอรจ์เินียกับแมรี่แลนด ์สรา้งในสมัยประธานาธบิด ีจอรจ์  วอชงิตัน 

ประธานาธบิดีคนแรกของสหรัฐอเมรกิา ถูกสรา้งขึน้เพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียทีเ่คยเป็นเมืองหลวงของ

สหรัฐสมัยเป็นดนิแดนโพน้ทะเลของอังกฤษ นําท่านชมสถานทีส่ําคัญต่างๆ ถา่ยรูปคูก่บัทําเนยีบขาว 

(White House) สถานที่ทํางานของประธานาธบิดีสหรัฐ อนุสาวรยีว์อชงิตนั (Washington 

Monument) แทง่หนิโอเบลสิกท์ีส่รา้งเพื่อเป็นเกยีรตแิก่   จอรจ์ วอชงิตัน ประธานาธบิดคีนแรกของ

สหรัฐอเมรกิา ผูนํ้าอสิรภาพมาสูส่หรัฐอเมรกิา อนสุรณ์สถานลนิคอลน์ (Lincoln Memorial) อาคาร

หนิอ่อนทีส่รา้งตามศลิปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกยีรตแิด่ อับราฮัม ลนิคอลน์ ประธานาธบิดคีนที ่16 ของ

สหรัฐอเมรกิา อนสุรณ์สถานเจฟเฟอรส์นั (Jafferson Memorial) อาคารศลิปะนีโอคลาสสคิ อุทศิ

ใหก้บั โธมัส เจฟเฟอรส์นั ประธานาธบิดคีนทีส่ามของสหรัฐอเมรกิา เจา้ของหลักการเรื่องการประกาศ

อสิรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตกึรัฐสภา ศูนยก์ลางทางกฎหมายและ

การเมอืงของอเมรกิามากว่า 200 ปี สถานทีทํ่างานของสมาชกิสภา Congress ของสหรัฐอเมรกิา 

คํา่        รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN CHANTILLY หรอืเทยีบเทา่    
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วนัที ่5: วอชงิตนั ด.ีซ.ี – สถาบนัสมธิโซเนยีน – แฮรสิเบริก์ –                                        

HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชมสถาบนัสมธิโซเนียน  (The Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวิจัย 

สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตัง้อยู่ที่กรุงวอชงิตัน ดี.ซี. มี

พพิธิภณัฑอ์กีกว่า 19 แห่ง สวนสตัว ์ศนูยว์จิัย มวีัตถสุ ิง่ของต่างๆ ในความดูแลของพพิธิภัณฑม์ากกว่า 

136 ลา้นชิน้ ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1846 โดยเงนิทุนรัฐบาลร่วมกับเงนิกองทุนจากพนัิยกรรมของ James 

Smithson นักวทิยาศาสตรช์าวอังกฤษ เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ครือ่งบนิและยานอวกาศ (National 

Air and Space Museum) พพิธิภณัฑอ์ากาศยานและยานอวกาศ ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสงูทีส่ดุในโลก แสดง

ประวัตศิาสตรก์ารบนิมาตัง้แตต่น้จนถงึปัจจุบัน ประกอบดว้ย เครือ่งร่อน เครือ่งบนิ จรวดและยานอวกาศ 

ซึง่เป็นของจรงิตัง้แสดงอยู่ มีโรงภาพยนตรจ์อยักษ์ (Imax) ทีฉ่ายภาพยนตรเ์กีย่วกับการบนิ อวกาศ 

นอกจากนี้ยังมีทอ้งฟ้าจําลอง หนิจากดวงจันทร ์และเครื่องบนิลําแรกของโลกโดกย 2 พี่นอ้งตระกูล 

Wright นําชมพพิธิภัณฑท์ีน่่าสนใจ เชน่ เขา้ชม National museum of Natural History ซ ึง่

สะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม ้สัตว์ ฟอสซลิ แร่ธาต ิหนิ อุกกาบาต และวัตถุทีเ่กี่ยวขอ้งกับ

ประวัตศิาสตรด์า้นการววิัฒนาการของมนุษย ์ยังมหีอ้งแสดงกระดกูไดโนเสาร ์หุ่นชา้งแอฟรกิาโบราณที่

ตวัใหญ่ทีส่ดุในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ทีเ่คยเป็นสมบัตขิองพระเจา้หลยุสท์ี ่16 ของฝรั่งเศส 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

บา่ย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองแฮรสิเบริก์ (Harrisburg) เมืองหลวงของรฐัเพนซลิเวเนีย 

(Pennsylvania) รมิฝ่ังแม่น้ําซัวควฮิานน่า นําท่านเขา้ชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 

อาณาจักรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอรเ์ทนเม้นท ์คอมเพล็กซ์ (Entertainment 

Complex)  มีทัง้สว่นพพิธิภัณฑ ์  ชอ๊คโกแลต กระบวนการผลติ ภาพยนตร ์3 มติ ิมีเวลาใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ชอ็คโกแลตนานาชนดิเพือ่เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

**ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดครสิมาสต ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

โปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทาง** 

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก CROWNE PLAZA หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่6: แฮรสิเบริก์ – แคนาดา – นํา้ตกไนแองการา่ – อาหารคํา่บน Skylon Tower  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดนิสูนํ่า้ตกยกัษไ์นแองการา่ โดยน้ําตกไนแอการ่า ถา้ฝ่ังอเมรกิาจะตัง้ อยู่ในบรเิวณ

ของเมอืงบฟัฟาโร ่(Buffalo) ไดร้ับการคดัเลอืกจากหนังสอื Reader’s Digest ใหเ้ป็นเมืองทีม่ีความ

สะอาดเป็นอันดบั 3 ของอเมรกิา และเป็นเมอืงตดิพรมแดนระหว่างอเมรกิาและแคนาดา โดยมีแม่น้ําไน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%94%E0%B8%B5.%E0%B8%8B%E0%B8%B5.
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แอการ่าขวางกัน้ ซ ึง่เป็นจุดกําเนดิของน้ําตกยักษ์ไนแอการ่า 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําท่านขา้มพรมแดนอเมรกิา – แคนาดา เพือ่เขา้สู่อุทยานแห่งชาตนํิา้ตกไนแองการ่าฝั่ง

แคนาดา (Niagara Falls, Canada Side) เป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิพบกับ

ความยิง่ใหญ่ของน้ําตกทีม่ปีรมิาณน้ํามากมายมหาศาลก่อใหเ้กดิเสยีงสน่ันหวั่นไหวและละอองไอน้ําที่

ทําใหเ้กดิสายรุ่งเมือ่กระทบกบัแสงแดดในวันทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส ***หมายเหต ุ: บรเิวณดา่นตรวจคน

เขา้เมอืงของประเทศแคนนาดา จะมกีารตรวจพาสปอรต์และวซี่าเขา้ประเทศแคนนาดาอกีคร ัง้ 

และทางประเทศแคนนาดา ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารทุกชนดิ รวมถงึผลไม ้ถ ัว่ ขนมต่างๆ เขา้

ประเทศอยา่งเด็ดขาด*** 

คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพือ่ชมววิอนั 

สวยงามของนําตกไนแอการา่จากมมุสงู อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม SHERATON ON THE FALLS หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่7: 
ลอ่งเรอืไนแองการา่ – เมอืงโตรอนโต (แคนาดา) – CN TOWER – สนามบนิ 

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นลอ่งเรอืชมนํา้ตกไนแองการา่ (Niagara Falls) ตัง้อยู่บนแม่น้ําไนแอการ่าทางตะวันออก

ของทวีปอเมรกิาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ําตกไนแอการ่า

ประกอบดว้ยน้ําตกสามแห่ง คอื น้ําตกเกอืกมา้ (Horseshoe Falls) สงู 158 ฟุต, น้ําตกอเมรกิาสงู 167 

ฟุต, และน้ําตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ตดิกัน คอืน้ําตก Bridal Veil. มีจุดชมววิที่สวยงามและเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทีส่ําคัญของทัง้ 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การล่องเรอืนํา้ตกไนแอการา่ Hornblower 

Niagara Cruises เปิดใหบ้รกิาร วนัที ่1 เมษายน- 30 พฤศจกิายน 2561 และอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอ ือ้อํานวย ทางบรษิทันําท่านลงสู ่

“JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลงันํา้ตก เพือ่ชมความงามของนํา้ตกไนแอการา่

อยา่งใกลช้ดิเป็นการทดแทน) 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศแคนาดา และเป็น

เมอืงทีใ่หญ่อันดบัที ่4 ในทวปีอเมรกิาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุของรัฐออนตาโอ ของ

แคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ ศลิปะ วัฒนธรรม มี

สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ เชน่ หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พพิธิภัณฑ ์Royal Ontario 

จากนัน้นําทา่นขึน้หอคอยซเีอ็น (CN Tower) ทีม่คีวามสงูถงึ 520 เมตรเป็นหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก 

ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถงึ รวมทั ้งทะเลสาบออนตารโิอ (Lake 

Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซ ึง่ยังเป็นทีส่นามบนิ ของ Billy Bishop Toronto 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Bishop_Toronto_City_Airport
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City Airport ทีท่า่นสามารถมองเห็นไดจ้ากบนหอคอยนี้ นําท่านชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวทิยาลยั

โตรอนโต (University of Toronto) ศนูยก์ลางการศกึษาของโตรอนโต จากนัน้นําทา่นถา่ยรูปคู่กับ

อาคารรัฐสภา ของรัฐออนตารโิอ ซึง่มพีระบรมรูปของพระนางวคิตอเรยี พระราชนิีแห่งอังกฤษเจา้อาณา

นิคมในสมัยก่อนตัง้อยู่ดา้นหนา้, ศาลาว่าการเมอืง (Toronto City Hall), สวนควนีพารค์ 

(Queen’s Park) เป็นตน้  

คํา่        รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

 หลงัอาหารคํา่นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโตรอนโต  

วนัที ่8: โตรอนโต – ไตห้วนั ***เครือ่งบนิผา่นเวลาสากล***  

 

00.45 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่BR 035 

***คณะเดนิทางวนัที ่10-18 ม.ีค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 01.20 น. และถงึไตห้วนั เวลา 

05.10 น.***  

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่5 เม.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 01.45 น. และถงึไตห้วนั เวลา 

05.15 น.*** 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่4 ม.ิย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 01.45 น. และถงึไตห้วนั เวลา 

04.55 น.*** 

 ***เครือ่งบนิผา่นเวลาสากล***  

วนัที ่9: ไตห้วนั – กรงุเทพฯ   

 

05.25 น. ถงึสนามบนิไตห้วนั เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่ง 

08.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิที ่BR 067 

***คณะเดนิทางวนัที ่10-18 ม.ีค. 62 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่BR 201 เวลา 09.40 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 12.35 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที ่5-13 เม.ย., 10-18 พ.ค 62 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่BR 075 เวลา 

08.30 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 11.15 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที ่12-20, 19-27 เม.ย. 62 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่BR 201  เวลา 

10.20 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 13.05 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที ่7-15 พ.ค., 4-12, 18-26 ม.ิย  62 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่BR 

067  เวลา 09.00 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 11.35 น.*** 

11.50 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Bishop_Toronto_City_Airport
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ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

GO3 JFK-BR001 JFK-YYZ 9D 6N                                                                             หนา้ 9 จาก 32 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ JFKBR001  USA CAN NEW9D6N JUN19- BR-W07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โปรแกรม : อเมรกิา แคนาดา นวิยอรก์ วอชงิตนั ด.ีซ.ี   

ไนแอการา่ โตรอนโต 9 วนั 6 คนื โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

 

กําหนดวนัเดนิทาง:           17-25 ก.พ. 62  

10-18 ม.ีค. 62   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 103,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 103,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 17,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 103,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไม่เสรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
103,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 72,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาทา่นละ 4,000 บาท*** 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
100,000.- 
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กําหนดวนัเดนิทาง:          5-13 เม.ย. 62    

กําหนดวนัเดนิทาง:          12-20 เม.ย. 62  

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ่ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 105,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 105,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 18,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 105,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไม่เสรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
105,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 70,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาทา่นละ 4,000 บาท*** 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
100,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ่ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 109,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 109,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 18,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 109,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไม่เสรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
109,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 74,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 
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กําหนดวนัเดนิทาง:          19-27  เม.ย. 62   

 

 

กําหนดวนัเดนิทาง:          7-15, 10-18 พ.ค. 62   

        4-12, 18-26 ม.ิย. 62    

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาทา่นละ 4,000 บาท*** 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
100,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ่ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 105,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 105,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 18,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 105,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไม่เสรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
105,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 70,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาทา่นละ 4,000 บาท*** 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
100,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ่ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 103,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 103,900.- 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวนั 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

 

 

 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 22,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 103,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไม่เสรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
103,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 72,900.- 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิาทา่นละ 7,600 บาท*** 

*** ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดาทา่นละ 4,000 บาท*** 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
100,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ่ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

GO3 JFK-BR001 JFK-YYZ 9D 6N                                                                             หนา้ 13 จาก 32 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ JFKBR001  USA CAN NEW9D6N JUN19- BR-W07 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการ

บนิกําหนดเกนิกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าที่

สญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (จํานวน 7,600 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจํา) 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่แคนาดา คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 4,000 บาท    

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ดอลลา่หส์หรฐั) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 
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4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสําหรับตดิวซีา่ไม่ตํ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่ 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระค่าทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) ส่วนหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน จะเป็นเตยีงใหญ่ 2 เตยีงเท่าน ัน้ หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั 

หรอื อยูค่นละช ัน้กนั  
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2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่อเมรกิา  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 5 วนัทําการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

***กรณุาเตรยีมเอกสาร 2 ชุด สําหรบัยืน่วซีา่แคนาดา*** 

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยู่ตา่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ (พืน้

หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุ
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ตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อก

เอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลูกคา้ทํารายการ

เดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนัก่อนวนั

ยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนสําเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้ (พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
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ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

6. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 
 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าอเมรกิา 
 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มลูสาํหรบัการยืน่วซีา่อเมรกิา 
กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบ และตรงกบัความเป็นจรงิ 
เป็นขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการสมัภาษณ์ของทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทกุขอ้  
ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 
Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง ________________________________ 

2. Given names / ชื่อตน้ ตรงกบัในหนงัสอืเดนิทาง _______________________________ 
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3. Full name in Native Alphabet / ชื่อนามสกุลภาษาไทย __________________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ชื่ออื่น ๆ ถา้ม ี(เช่น นามสกลุก่อนแต่งงาน นามแฝง 

หรือเคยเปลีย่นชื่อ นามสกุล) 

ชื่อเก่า:_________________________________นามสกุลเก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญงิ 

       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่ารา้ง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

7. Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด (DD/MM/YYYY) _______________________________________ 

8. City of Birth / เมอืงหรือเขตทีเ่กิด ________________________________________ 

9. State / Province of Birth / รฐัหรือจงัหวดัทีเ่กิด _______________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศทีเ่กิด ________________________________________ 

 
Personal Information 2 

1. Nationality / สญัชาต ิ_______________________________________________ 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? สญัชาตอิื่นทีไ่ดร้บั หรือเคยไดร้บั  

ถา้มสีญัชาตอิื่น คอืประเทศ : ________________________ 

ได้ถอืหนังสอืเดินทางของประเทศที่ได้ระบุไว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 

ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสอืเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขทีบ่ตัรประชาชน __________________________ 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกนัสงัคม ( ในสหรฐัอมริกา) ถา้ม ี

______________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ในสหรฐัอเมริกา) ถา้ม ี
                 ______________________________________________________________ 
 

 

Address and Phone Information 

        1. Street Address / ทีอ่ยู่ ____________________________________________________  

         _______________________________________________________________________ 

         ____________________________________ Postal zone/รหสัไปรษณีย ์:______________                                                                     
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         2. Country / ประเทศ_______________________________________________________ 

         3. Is your Mailing Address the same as your Home Address ? / 

       ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดห้ากแตกต่างจากทีอ่ยู่ในขอ้ 1  

        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
        ____________________________________________________ 
         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น_________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท์ีท่  างาน ______________________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารทีท่  างาน _________________________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทม์อืถอื __________________________________ 

         8. Email Address / ทีอ่ยู่อเีมล ________________________________________________ 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเล่มปจัจบุนั ________________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขทีป่รากฏบนแถบบารโ์คด๊ดา้นหลงัหนงัสอืเดนิทาง                                                                                                                                                          

            ___________________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง 

                  ______________________________________________________________ 

         4. Where was the passport issued? สถานทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง ____________________ 

              Issuance Date / วนัทีอ่อกหนงัสอืเดนิทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________ 

              Expiration Date / วนัหมดอายุของหนงัสอืเดนิทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______ 

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยท าหนงัสอืเดนิทางสูญหาย 

หรือถูกขโมยหรือไม่ 

        Yes / *เคย                                          No / ไม่เคย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสอืเดินทาง / Passport Number ______________________________ 

เหตุผลที่หนังสอืเดินทางหาย / Explain ________________________________________ 

 

Travel Information 

1. Purpose of trip to U.S./ จดุประสงคข์องท่านในการเดนิทางไปยงัสหรฐัอเมริกา 
_______________________________________________________________ 

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบวุนัเดนิทางถงึสหรฐัอเมริกา 

(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาทีต่อ้งการพ านกัในสหรฐัอมริกา 

__________________ Day(s)/วัน 

4. Address where you will stay in U.S./ ทีอ่ยู่ในสหรฐัทีท่่านตัง้ใจจะไปพ านกั 
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Street Address / ทีอ่ยู่_______________________________________________ 

City / เมอืง_______________________________________________________ 

State / รฐั ________________________________________________________ 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหก้บัท่าน? 
_______________________________________________________________ 

*** ถ้ามีผู้อืน่ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปน้ี // ถ้าไม่มีข้ามไปที่ข้อ 6 

ชื่อบริษัท หรือ ชื่อและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

:_________________________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายให้ : 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Telephone number /เบอร์โทรศัพทม์ือถอื หรือ บริษัท : ________________________________________________ 

Relationship to you /ความสมัพันธก์บัคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็นต้น  : ____________________________________ 

 
Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมริกา หรือไม่ ?       

            *Yes/เคย                                             No/ไม่เคย 

             ** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีดต่อไปนี้ 

Date arrived / วันที่เดินทางถงึอเมริกา :_________________________ 

Length of stay / ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี่วัน___________________Day(s)/วัน 

Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขับขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม่?  

                  มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขับขี่อนุญาติหมายเลข :_______________________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาติขับขี่ของรัฐ :________________________________________________ 

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยไดร้บัวซ่ีาสหรฐัหรือไม่ 

         * Yes/เคย                                           No/ไม่เคย 

** ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

Date last visa was issued/ วนัทีอ่อกวซ่ีา:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวซ่ีา______________________________________________ 

 - Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพิมพ์ลายน้ิวมือที่สถานทูต U.S. แล้วหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่านเคยท าวีซ่า U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 
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Enter year visa was lost or stolen/ถ้าเคย โปรดระบุปีที่หาย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธบิายเหตุผลที่ท าหาย______________________________________ 

 - Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วซ่ีาอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลกิหรือ

เพกิถอนหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถ้าเคย โปรดอธบิายเหตุผล_________________________________________________________ 

3. ท่านเคยถูกปฎเิสธวซ่ีาสหรฐั ถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดนิทางเขา้สหรฐั หรือถูกเพกิถอนวซ่ีาหรือไม่      

         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีด 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Family Information : Relatives 

1. Father’s Full Name and Date of Birth / ชื่อนามสกุลบดิาและวนัเดอืนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลบดิา __________________________________________ 

Given Names / ชื่อบดิา __________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บดิาของท่านพ านกัอยู่ในสหรฐัใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Father’s status/สถานภาพของบิดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ  

U.S.Citizen              U.S.Legal permanent resident   

            
Nonimmigrant               Other/ I don’t know 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ชื่อนามสกุลมารดาและวนัเดอืนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ชื่อมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วนัเดอืนปีเกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยู่ในสหฐัใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ :         

U.S.Citizen                  U.S.Legal permanent resident   

Nonimmigrant            Other/ I don’t know 
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2. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / fiancée, spous (husband/wift), chills 

(son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมญีาตลิ  าดบัตน้ทีไ่ม่ใช่บดิามารดา ( ไดแ้ก่ คู่หม ัน้ คู่สมรส บตุร พีน่อ้ง ) พ านกั

อยู่ในสหรฐัหรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด 

       Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

       Given Names / ชื่อ _____________________________________________ 

       Relationship to you / ความเกี่ยวขอ้งกบัท่าน ____________________________ 

       Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),    

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบคุคลนัน้ ๆ ในสหรฐัอเมริกา ( เช่น  

               เป็นอเมริกาซติ ิเช่น ไดร้บัใบเขยีว ไดร้บัวซ่ีาสหรฐัช ัว่คราว หรืออื่นๆ ) 
                ___________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

3. Do you have any other relatives in the United States  

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด    

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ชื่อคู่สมรส _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดอืน ปี เกิด คู่สมรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สญัชาต ิ_____________________________________ 

5. Spouse’f Plade of Birth / สถานทีเ่กิด _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ทีอ่ยู่คู่สมรส _____________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

*** ถา้หย่า กรุณากรอกขอ้มูลต่อไปน้ี 

ชื่อ-นามสกุล อดตีคู่สมรส ____________________________  

เกิดทีจ่งัหวดั__________________________________ 

วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ว/ด/ป) _________________________ 

        หย่าวนัทีเ่ท่าไร (ว/ด/ป)_________________________ 
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หย่ากนัเพราะเหตผุลอะไร _________________________________ 

 
Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ ________________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ชื่อสถานศึกษาหรอืทีท่  างาน ____________________ 

__________________________________________________________ 

       Street Address / ทีอ่ยู่ _____________________________________________ 

       City / เมอืง _____________________________________________________ 

       State / รฐัหรือจงัหวดั ________________________________________________ 

       Zip Code / รหสัไปรษณีย ์_____________________________________________ 

       Country / ประเทศ _________________________________________________ 

       Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงนิเดอืน _____________________ 

3. Briefly describe your duties / อธบิายลกัษณะงานพอสงัเขป 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 
 
+Previous Work / Education / Training  Information 
Provide your employment information for the last five years, if applicable. 

1. Were you previously employed? ก่อนหนา้นี้ เคยท างานหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบริษัทที่เคยท างาน _________________________________________________ 

Employer Address /ที่อยู่ของบริษัทที่เคยท างาน 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Telephone/เบอร์โทรศัพทท์ี่เคยท างาน ______________________________________________________ 

2. Job Title/ต าแหน่งงาน _____________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เร่ิมท างานต้ังแต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี) ____________________________________ 

4. Employment Date To / วันที่ออกจากงาน (วัน/เดือน/ปี)  ______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธบิายลักษณะงานพอสงัเขป___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Have you attended any educational institutions other than elementary schools ?  

ท่านเคยเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรือสูงกว่าหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 
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If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including elementary schools/ถ้าใช่ โปรด

กรอกข้อมูลต่อไปน้ีเกี่ยวกบัสถาบันการศึกษาที่ท่านเคยเข้าเรียน 

Name of Institution/ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________ 

Address/ที่อยู่ของสถานศึกษา _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลักสตูรที่ท่านศึกษาจบมา __________________________________________________ 

Date of Attendance From/วันที่เร่ิมการศึกษา(ว/ด/ป) ___________________________________________ 

Date of Attendance To/วันที่จบการศึกษา (ว/ด/ป) ______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเทีย่วในประเทศ 

      อื่น ๆ ใน 5 ปีทีแ่ลว้หรือไม่ 

            Yes /* ใช่                          No / ไม่ใช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบุประเทศที่เคยเดินทางภายใน 5 ปีที่ผ่านมา 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยท าหนา้ทีใ่นทางทหารหรือไม่ 

            Yes / ใช่(โปรดระบุ)           No / ไม่ใช่ 
If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอยีดต่อไปน้ี 

Name of  Country/ประเทศ ____________________________________________ 

Branch of Service/หน่วยงาน , สังกดั ____________________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง______________________________________________ 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_______________________________________ 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่แคนาดา 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 20 วนัทําการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นจะตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

***กรณุาเตรยีมเอกสาร 2 ชุด สําหรบัยืน่วซีา่แคนาดา*** 

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยู่ตา่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ หรอื 5 x 5 ซม.จํานวน 2 ใบ 

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่

ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุ

ตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อก

เอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่(ขอเป็น
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ภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน  รบกวนลูกคา้ทํารายการ

เดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนัก่อนวนั

ยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน 

***ในกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหวบญัช ีไมค่รบทุกเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนสําเนา

สมดุเงนิฝาก***  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 

6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้ (พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์ เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนสมรส) 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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6. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศแคนาดา 

(กรอกข้อมูลตามความจริงเบือ้งต้น ส าหรับการย่ืนขอวีซ่าแคนาดา และกรณุากรอกเปน็ตวัพมิพ์

ใหญ่ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

1. ชื่อ-สกลุ ……….………………………….………….…………………………………. 

ช่ือ-สกุลเดิมหรืออืน่ๆท่ีเคยใช้หรือกรณีมีการเปลี่ยนช่ือ 

……….………………………………………………………………………….. 

2. สถานภาพ        

        โสด      

        แต่งงานจดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ปี ท่ีแต่ง.....................................)          

        แต่งงานไม่จดทะเบียน (โปรดระบุวัน เดือน ปี ท่ีอยู่ด้วยกัน........................)             

        หย่า (โปรดระบุวัน เดือน ปี ท่ีหย่า.............................)        

        หม้าย (โปรดระบุวัน เดือน ปี ท่ีหม้าย..............................)       

        แยกทางกัน (โปรดระบุวัน เดือน ปี .................................) 

3. ที่อยูป่จัจบุนัในประเทศไทย

............................................................................................................................. ...........

..................................รหัสไปรษณีย์ ………….……… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ……........................เบอร์โทรศัพท์บ้าน ………………..…. 
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E-Mail: ………………….…….…….........… 

4. ชื่อสถานทีท่ างานของผูเ้ดนิทาง (กรณีเด็ก ระบุเป็นสถานท่ีศึกษา) 

…………………………………………………………..……….……………… 

ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน / สถาบันการศึกษา 

……………….…………………………….………………………………………….…………

……………….……….....….รหัสไปรษณีย์………………….. 

ต าแหน่งหน้าท่ี …….………………………………….………….………………………………

โทรศัพท์ …….......……….…หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ……………………… 

วันท่ีเร่ิมท างาน / เข้าเรียน 

........................................................................................................ 

 

5. ที่ท างานเกา่ครัง้สดุทา้ยไมร่วมปจัจบุนั ชือ่บรษิทั 

…….………………………………………………..…….……………………… 

ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน 

.………………………………….………….……………………………….............................

..............................................รหัสไปรษณีย์……………………  

เบอร์ติดต่อ................................................ 

ต าแหน่งสุดท้ายท่ีท่านท า...................................................................... 

ต้ังแต่วันท่ี(วัน/เดือน/ปี) ………………….…………………….……  

ถึงวันท่ี (วัน/เดือน/ปี)………………………..………..……..………       

รวม …………วัน …………เดือน …………ปี 

6. ประวตักิารศกึษา, ชือ่สถานศกึษา 

……………….………….……………………………………………………… 

ท่ีอยู่สถานศึกษา 

….………………………………….………….………………………………….……………

……...................................รหัสไปรษณีย์……………………...... 

 เบอร์ติดต่อ................................................................. 
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หลักสูตรการศึกษา/คณะ 

…………………………………..…………………………….……….. 

เข้าเรียน(วัน/เดือน/ปี).................................................................... 

จบการศึกษาเมือ่(วัน/เดือน/ปี)…….………….……………………………….. 

7. ชือ่บคุคลทีร่ว่มเดนิทางไปดว้ย 

…………………….………….………………………………………………… 

ความสัมพนัธ์กับผู้เดนิทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ) 

………….………….…………………………..................……….. 

8. ทา่นคาดวา่จะเดนิทางวนัที่ ………………… เดนิทางกีว่นั ………………… 

สถานทีท่ีจ่ะพ านกั / โรงแรม  

………………………........................................................................................................

............................…………………………………………… 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

การย่ืนวีซ่าท่านต้องกรอกประวัติครอบครัวอย่างละเอียด 

ชือ่บคุคลรบกวนกรอกเปน็ภาษาองักฤษนะครบั 

 

1.ช่ือ-นามสกลุ ผูส้มคัรขอวซีา่………………………………………................ 

จังหวัดท่ีเกิด……………………………………………… 

สถานภาพ........................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................  

ท่ีอยู่ปัจุจบัน ......……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 

อาชีพ(ระบุต าแหน่ง)...................................................... 

ช่ือบริษัท.................................................................................................................... 

ท่ีอยู่บริษัท......………………………………………………..……………………………… 

…………………………………….....………รหัสไปรษณีย์........................... 
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2. ช่ือ-นามสกุล มารดา 

……………………………………................................................................ 

จังหวัดท่ีเกิด................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................................................  

อาชีพ (ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

สถานภาพ..................................................................................... 

ท่ีอยู่…………………………………..……………………………………….. 

………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 

3. ช่ือ-นามสกุล บดิา……………………………………….........................  

จังหวัดท่ีเกิด........................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.........................................................................  

อาชีพ (ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

สถานภาพ..................................................................................... 

ท่ีอยู่………………………………..………………………………………… 

……………………………………………รหัสไปรษณีย์............................. 

4.ช่ือ-นามสกลุ พี-่นอ้ง ………………………………………………...…..............  

จังหวัดท่ีเกิด........................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด........................................................................  

อาชีพ (ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

สถานภาพ.......................................................................... 

ท่ีอยู่…………………………………………………..………………………… 

………………………………………..........รหัสไปรษณีย์........................ 

5.ช่ือ-นามสกลุ พี-่นอ้ง ………………………………………………...….............  

จังหวัดท่ีเกิด............................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................  

อาชีพ (ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

สถานภาพ.......................................................................... 

ท่ีอยู่……………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 
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6.ช่ือ-นามสกลุ พี-่นอ้ง ………………………………………………...…  

จังหวัดท่ีเกิด.............................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................  

อาชีพ (ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

สถานะ........................................................................... 

ท่ีอยู่…………………………………………………………………………… 

………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 

7.ช่ือ-นามสกลุ พี-่นอ้ง ………………………………………………...…  

จังหวัดท่ีเกิด.............................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................  

อาชีพ (ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

สถานะ........................................................................... 

ท่ีอยู่……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………รหัสไปรษณีย์......................... 

กรณสีมรสทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน, หยา่รา้ง, เปน็หมา้ย 

สมรสเมื่อไร วัน/เดือน/ปี ................................................................... 

(โปรดระบุ แม้ว่าจะหย่ากนัแล้วหรือคูส่มรสเสียชีวิต) 

หย่าเมื่อไร วัน/เดือน/ปี ................................................................... 

คู่สมรสเสียชีวิตเมื่อไร  วัน/เดือน/ปี ........................................................... 

 

1. ช่ือ-นามสกุล คูส่มรส…………………………………………………… 

จังหวัดท่ีเกิด…………………………........................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................................. 

อาชีพ (ระบุต าแหน่ง)................................................................... 

สถานภาพ......................................................................................... 

ท่ีอยู่……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………รหัสไปรษณีย์....................... 
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2. ช่ือ-นามสกุล บุตร ………………………………………………...…  

จังหวัดท่ีเกิด................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................................  

อาชีพ (ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

สถานภาพ....................................................................................... 

ท่ีอยู่……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………รหัสไปรษณีย์..................... 

3. ช่ือ-นามสกุล บุตร ………………………………………………...… 

จังหวัดท่ีเกิด............................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................  

อาชีพ (ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

สถานภาพ........................................................................... 

ท่ีอยู…่………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………รหัสไปรษณีย์...................... 

 


